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Instrumenty te naśladują dźwięki
natury: od tych najsilniejszych, jak
grzmot pioruna, przez szum drzew, wody,
śpiew ptaków i różne odgłosy zwierząt,
po szum liści, szmer wody czy szelest
deptanego piasku. Instrumenty wytwarza−
ne są z drewna, skór, kamienia, w
niektórych używana jest woda.

Muzyka jest związana z wierzenia−
mi. Pozwala połączyć się z przeszłością,
przywołać duchy, odczuwać cały
Wszechświat i poczuć z nim łączność.
Przede wszystkim instrumenty dęte
jak flety i piszczałki, których dźwięk
jest wysoki i piskliwy, służą do przywo−
ływania duchów, kiedy potrzebuje się
pomocy. Grając można się z nimi poro−
zumieć i prosić je o błogosławieństwo.
Dlatego właśnie dla Indian muzyka,
nawet kiedy jest wykonywana dla przy−
jemności − nie podczas ceremonii − jest
silnie związana z ich wierzeniami i

życiem duchowym. Zawsze kiedy gra
się na jakimś instrumencie tradycyj−
nym, muzyka jest modlitwą.

Podczas śpiewania głosy Indian mo−
notonnie i rytmicznie powtarzają dźwię−
ki, które stopniowo wznoszą się i
opadają. “Dźwięki podczas śpiewania pro−
wadzą od jednej skrajności do drugiej, to
jak drabina, czy winda. Niskie sprowa−

dzają nas na ziemię, a wysokie pozwalają
się od niej oderwać i prowadzą do nieba”
− tłumaczy Leon Rattler z plemienia
Czarne Stopy i dodaje: “Śpiewając nie
musimy się o nic martwić, wszystkie
złe uczucia akie jak lęk i niepewność,
zostają obok, t, dzięki temu człowiek
docenia bardziej samego siebie. Ludzie
mają nazbyt wiele obowiązków, biorą na
siebie odpowiedzialność za wiele spraw
i często są tym sfrustrowani. Dzięki
muzyce i śpiewom uspokajają się silne
emocje, pomaga to poczuć się bezpiecz−
nie. W życiu przed człowiekiem jest
zawsze wiele kierunków, nie wiadomo,
dokąd nas one zaprowadzą. Muzyka
pozwala wybrać ten właściwy, bo po−
zwala zjednoczyć się z duchami. W
takim sensie muzyka jest lekarstwem
dla naszej duszy. Indianie śpiewają i grają
bo to daje radość i pokój.”

Pieśni Indian mają bogatą tematykę,
opowiadają o wojownikach, którzy po−
wrócili z wojny, o zwierzętach powie−
trza, wody i lądu, o przyjaźniach i miłości.
Powtarzane w pieśniach teksty zapadają
mocniej niż jakiekolwiek inne słowa w
nasze umysły, zapadają w pamięć. Indianie
nazywają to “the gift of music” czyli dar
muzyki. Dla małych indiańskich dzieci
piosenki to źródło pierwszej wiedzy o
świecie, z nich zaczynają uczyć się języka
i poznają jak łączyć poszczególne słowa z
elementami otaczającego je świata.

Leon zapytany o ważne instrumenty,
po długim namyśle, wymienił dwa: bę−
ben i eagle whistle, czyli gwizdek orła.
Bęben jest instrumentem, który w
różnych formach pojawia się we wszys−
tkich kulturach na wszystkich konty−
nentach. Głos bębna jest jak bicie serca,
wystarczy wyczuć palcami puls, aby się
przekonać, że każdy ma jego dźwięk w
sobie. Gwizdek orła jest instrumentem
używanym tylko w ukryciu, posiada go
wielu tancerzy, służy im do składania
dziękczynienia duchom. Jego dźwięk
jest bardzo wysoki, piskliwy podobny
do najwyższych tonów wydobywa−
nych np. z saksofonu. Ten dźwięk
wzywa duchy. Wielu Indian wierzy, iż
orzeł to oko Stwórcy i dlatego ufają
temu instrumentowi, jego dźwięk wy−
wołuje wzruszenie i płacz.
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Zwykły strój Indianina Równin wy−
konany był ze skóry, najczęściej skóry
jeleni, czasem bizonów i górskich kóz.
Codzienne stroje nie były zdobione.
Przeważnie Indianin posiadał tylko je−
den ubiór odświętny. Wykonanie go
było bardzo czaso− i pracochłonne. Do
dekorowania stosowano przede wszyst−
kim kolce igłozwierza, rzadziej pióra
ptaków. Wraz z poja−
wieniem się białych
handlarzy wzbogacił
się asortyment mater−
iałów, z których szy−
to stroje. Indianie ku−
powali od białych tka−
niny, koce oraz szkla−
ne koraliki, które czę−
ściowo zastąpiły uży−
wane dotychczas do
wyszywania kolorowe
kolce.

Dawniej wykony−
wanie strojów należa−
ło do kobiet. Zada−
niem mężczyzny było
upolowanie zwierząt na
skóry. Cały dalszy pro−
ces, począwszy od gar−
bowania, a skończyw−
szy na zdobieniu, leżał
w rękach ich żon lub
matek. Obecnie tymi
pracami zajmują się
częściej mężczyźni.

Strój męski skła−
dał się z leginów, czy−
li nogawic, przepaski
biodrowej oraz bluzy
z długimi rękawami.

Kobiety nosiły
długie skórzane sukien−
ki do kostek, a na
łydki zakładały dams−
kie leginy, które przy−
pominają dzisiejsze ge−
try. Krój sukni zależał
od zamieszkiwanego
regionu, nie od plemie−
nia. Rękaw, w zależnoś−
ci od pory roku, był
długi lub krótki. Zarówno kobiety jak i
mężczyźni nosili skórzane mokasyny.
Na zimę szyto specjalne, wysokie mo−
kasyny ze skóry bizona z włosiem w
środku. Od chłodu najlepiej chroniły
narzuty ze skóry tego zwierzęcia, szyto
także płaszcze z kapturami oraz specjal−
ne zimowe leginy z grubych kocy.
Wśród niektórych plemion popularne
były zimowe koszule z materiału.

Ubrania ozdobne zakładano na cere−
monie i tańce. Kobieca sukienka często

miała wyszywany karczek. Leginy zdo−
biono wyszywanymi pasami wzdłuż
nogawek, po zewnętrznej ich stronie.
Podobnie zdobiono męskie koszule:
pasami wzdłuż rękawów oraz pasami
biegnącymi od ramion w dół.

Wzory i kolory miały znaczenie
symboliczne i były charakterystyczne
dla każdego plemienia. Na przykład

trójkąt oznaczał ti−
pi. Większość wzo−
rów była geometry−
czna, tylko wśród
Indian Leśnych funk−
cjonowały wzory
kwiatowe, które na
przełomie  XIX i XX
wieku rozpowszech−
niły się wśród innych
plemion i są stosowa−
ne zarówno na stro−
jach dla kobiet i dla
mężczyzn. Wzory
pierwotnie wykony−
wano kolcami igłoz−
wierza: białymi lub ba−
rwionymi na żółto,
czerwono, granatowo
i zielono. Z czasem
zaczęto używać rów−
nież paciorki, niekie−
dy obie techniki łą−
czono ze sobą. Do
zdobienia strojów
używano również
frędzli skórzanych
lub z futer gronosta−
ja, wydry, lisa i wilka.

Ulubione kolo−
ry Indian to błękit−
ny, niebieski bądź
różowy na tło oraz:
czerwony, zielony,
żółty, biały i grana−
towy na motywy ge−
ometryczne.

Haftowano nie
tylko ubranie, ale
także mokasyny.
Skór raczej nie bar−
wiono, tylko jeżeli

osoba zasłużyła się bardzo w walkach
miała prawo pomalować koszulę na czer−
wono, zielono lub na błękitno. Osoby z
wyżyn hierarchii plemiennej miały ko−
szule zdobione włosami ludzkimi. Wszy−
scy członkowie danej rodziny, klanu czy
plemienia dostarczali kosmyk własnych
włosów; była to oznaka ich poparcia dla
noszącej koszulę osoby.
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